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INFO for Filskov og omegn
Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov

Deadline for INFO næste gang er den 15. juli 2021.
Dette blad dækker månederne: maj, juni og juli
Kontaktudvalget i Filskov:
Formand: Johan Andersen

Filskov Antenneforening Andreas Andersen, Kirkehusvej 8 75 34 87 87

Filskov Energiselskab Kjeld Moustgaard, Kirkehusvej 21 21 46 12 45

Filskov FDF & FPF Helle Schmidt, Birkemosevej 20 51 37 76 08

Filskov Fodboldgolfklub Tommy Christensen, Slåenvvej 4 26 35 66 49

Filskov Friplejehjem Johan Andersen, Omme Landevej 1 75 34 81 81 

Filskov Friplejehjems Venner Sonja Laustsen, Engdraget 10 75 34 81 44 

Filskov Friskole & Børnehave Brian Nissen, Toften 24 20 73 19 65

Filskov Idrætsforening Lise Reichstein, Amtsvejen 25D 30 27 12 85

Filskov Indre Mission Michael Lind, Gyvelvænget 18 79 37 07 16

Filskov Jagtforening Carsten Rosengreen, Stilbjergvej 31 51 71 88 18

Filskov Lokalhistorisk Arkiv Jakob Kristiansen, Toften 11 51 24 84 75

Filskov Menighedsråd Jørn Jensen, Fiskerivej 28 20 99 84 83

Filskov Seniorklub Birgit Rasmussen, Åbrinken 4 75 34 83 27

Filskov Vandværk Jesper Nielsen, Mosegårdsvej 1 61 33 88 34

Filskov Fremtid Aps Jan Petersen, Fiskerivej 16 21 72 52 57

Viadukthallen Filskov Bo Henriksen, Kærtoften 15 20 30 85 27

Viadukthallens Venner / INFO Mette Østergaard, Hjortlundvej 5 24 67 81 23

Viaduktfesten Britta Pedersen, Amtsvejen 23 23 65 04 67

Medl. af Billund Landdistriksråd Holger Willumsen, Slåenvej 10 61 18 35 55

Medl. af Billund Byråd Robert Terkelsen, Søvangvej 19 23 30 60 54

Regnskabsfører Åse Jensen, Sognegårdsvej 9 27 22 85 94

Redaktion:
Mette Østergaard · Hjortlundvej 5, Filskov · 7200 Grindsted
Mobil 24 678 123                               Mail: infofilskov@gmail.com
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Filskov Seniorklub:
  

Det er en besynderlig tid, vi lever i, 
og vi har ikke kunnet planlægge noget 
som helst, og skyld heri er selvfølgelig 
Coronaen. Vi har derfor valgt at for-
længe jeres medlemskab og har uddelt
medlemskort gældende for 2021, og 
bestyrelsen fortsætter indtil det bliver 
muligt at afholde generalforsamlin-
gen, som skulle have været afviklet i 
januar, MEN

Hvordan kommer vi videre?

Ja, det er et spørgsmål, som bestyrel-
sen gerne vil have forslag til allerede 
nu.

Skal der fremover være sådan en for-
ening her i Filskov?

Alle har kunnet deltage i vores udflug-
ter og øvrige arrangementer, men 
ikke-medlemmer har så måttet betale 
en merpris. Det skal selvfølgelig fort-
sætte.

Vores hyggeeftermiddage, hvor vi 
spiller kort og Rummikub eller måske 
andre spil, vil vi også nødig undvære.

I bestyrelsen ønsker vi derfor, at alle 
jer, som måske også kunne tænke 
sig at støtte op om foreningen og 
blive medlem - nu eller i løbet af de 
kommende år - vil kontakte en af os 
med jeres svar, også gerne pr. mail 
eller SMS. Se yderligere oplysninger 
på vores hjemmeside under Ældre på 
Filskov Infoland

Hvad kunne sådan et årsprogram inde-
holde? Jeres svar er utrolig vigtig for 
os. I øjeblikket savner vi i al fald at 
kunne mødes onsdag eftermiddage.

Mange hilsner fra
Kate Jensen, Midtgårdsvej
Tove Pedersen, Åbrinken
Søren Laustsen, Engdraget
Hanne Skovlyst, Amtsvejen
Birgit Rasmussen, Åbrinken

Bestyrelsen

Hilsen fra Seniorklubben
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Filskov FDF:
  

Opstart...
Opstart at FDF efter corona nedluk-
ning – vi har været i gang siden starten 
af marts.

Vi har bla. lavet bål og snobrød, været 
i skoven og finde sten og pinde som 
vi har malet, været på foto løb og haft 
flere lege. Indtil sommerferien står 
den bla. på tema om sanser, skuespil, 
lejrtur for en aften og lille nørd.

Hvis du har lyst at være med til FDF 
mødes vi om torsdagen fra kl. 16.30-
18 ved Multihuset.

Sidste gang før sommerferien er d. 
17/6 og vi starter op igen efter som-
merferien d. 19/8. fortsætter næste side 
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Filskov FDF, forsat:
  

Vi søger…
- En leder som har lyst at komme og 
  hjælpe os – du skal være mødesta    
  bil og komme med et godt humør.

- Hvis du har et skovområde i nær- 
 heden af Filskov vi må gå i en  
  gang imellem, så vil vi gerne høre  
  fra dig.

Vi kunne bruge et sted til at se 
efter dyrespor, bygge huler ol. Vi 
rydder selvfølgelig op efter os, og 
kommer ikke uden at vi har aftalt 
det.

Sankt Hans
Vi fejrer Sankt Hans d. 23/6 ved 
Multihuset. Vi håber at kunne fejre det 
som vi plejer med fællesspisning,
bål, sang og tale.

For nærmere informationer følg med 
på vores facebook side eller se løbe-
sedler ved bla. købmanden når vi
kommer tættere på.

Bestyrelsen

fortsætter næste side
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Filskov FDF, forsat:
  

Priser for udlejning af FDF Multihuset.
Multihus, hverdage mellem 16 og 24: 500,- kr.

Multihus, lørdag, søndag og helligdage mellem 07 og 06:
½ dag mellem kl. 07 og 14: 500,- kr. +500,- kr. i forskud.
½ dag mellem kl. 14 og 21: 500,- kr. + 500,- kr. i forskud.
1 dag: 1500,- kr. + 500,- kr. i forskud.
2 dage: 2500,- kr. + 500,- kr. i forskud.
Ønskes nøglen dagen før fra kl. 15.00 kr. 500,- kr.

Bålhus og shelter, hverdage mellem kl. 16 og 24: 300,- kr.
Bålhus og shelter, lørdag, søndag og helligdage mellem kl. 9 og 17: 500,- kr.

Generelle regler for udlejning:
- Ved manglende forskud senest 7 dage efter indgåelse af lejeaftale forbe-    
  holder Filskov FDF sig ret til at udleje til anden side.
- Leje af bålhus og shelter indbetales senest 7 dage efter indgåelse af lejeaf-    
  tale. Lejen inkluderer adgang til udekøkken og udetoilet.
- Hvis Multihuset er udlejet blokerer dette for leje af bålhus og shelter,   
  medmindre andet er aftalt.
- Der må ikke holdes abefester, og der må kun overnattes efter aftale med  
  udlejer.
- FDF Multihus skal afleveres rengjort. Pris ved manglende rengøring 800,-
- Ved aflysning fra lejers side er forskud tabt.
- Rest af lejebeløb indbetales senest ved overdragelse af nøgle.
- Nøgle udleveres/afleveres efter aftale.

Ved spørgsmål eller for booking kontakt Lone Thomsen tlf. 21968494.
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Filskov Energiselskab:
  

Nyt fra varmeværket
Morgenvækning: Den 19. april blev 
byen vækket ved 06-tiden af et stort 
brag. Baghjulet på vor tankvogn eks-
ploderede. Årsagen var et udslidt og 
derfor meget varmt kugleleje. Hele 
bagakslen måtte udskiftes, hvilket 
fører til en udgift, der er ekstra ærger-
lig. Tankvognssættet er nemlig solgt 
og bliver om få uger afleveret til en 
ny bruger i Sønderjylland. Vort nye 
tankvognssæt ankommer sidst i maj 
fra fabrikken VM Tarm. I få uger vil vi 
have to vognsæt, medens vi lærer det 
nye udstyr at kende. Jævnfør budget 
udskiftes vognsæt hvert femte år.

Penge for gylle: Brugen af gylle i 
biogasanlæg er nu så udbredt, at der er 
konkurrence om dette velkendte pro-
dukt fra gårde med husdyrhold. Store 
anlæg kører gerne langt efter gylle, 
selv om de mange kilometer på lan-
devejen ikke er gavnlige for miljøet. 
Vi foretrækker lokale leverandører og 
indfører nu betaling til leverandører af 
gylle. Prisen gradueres efter indholdet 
af tørstof, som er den værdifulde del af 
gyllen. I selskabets budget er der taget 
højde for denne udvikling. 

Ny bogholder: Møbjerg Regnskab 
overtager arbejdet i vort bogholderi 
i stedet for All In Office, som har 
for mange andre opgaver. Susanne 
Møbjerg blev selvstændig i Grindsted 
2020. Når coronarestriktionerne er 
ophørt, kan hun træffes på værkets 
kontor hver tirsdag formiddag.

Store Hjortlundgård: Firmaet Tellus i 
Nivå har købt Store Hjortlundgård med 
124 hektar jord. På det meste af arealet 
påtænker selskabet at opstille solceller 
til produktion af el. Efter planen vil 
solcellelandskabet blive omkranset af 
dækkende træer. Projektet omfatter 
ikke 4½ hektar jord nord for Kærtoften 
og 1½ hektar langs Toftegårdsvej. 
Måske vil det samme gælde 4 hektar 
langs sydsiden af Kærtoften. I forbin-
delse med projektansøgning til Billund 
Kommune har Tellus behov for en 
lokal samarbejdspartner. Tellus har 
derfor spurgt Filskov Energiselskab, 
om vi vil indgå et samarbejde. For os 
gælder varmeforsyningsloven imidler-
tid. Den siger, at vi kun må beskæftige 
os med vor egen varmeproduktion. 
Tellus har kun elektricitet at tilbyde os, 
og det har vi ikke behov for. 

fortsætter næste side
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Filskov Energiselskab, forsat:
  

Vi har derfor takket nej til et samarbej-
de med Tellus. 

Bestyrelsen: Næste ordinære general-
forsamling finder sted den 27. septem-
ber 2021. Her får vi behov for mindst 
ét nyt bestyrelsesmedlem, da Henrik 
Mikkelsen udtræder. I 2022 forlader 
et par ældre medlemmer bestyrelsen. 
Vi vil gerne sikre, at FE ledes af en 
handlekraftig og stabil bestyrelse med 
gode kvalifikationer, relevant viden 
og gerne nyere dåbsattester. Vore 
grundlæggende ønsker er ret besked-
ne: Sekretæren skal kunne skrive. 
Kassereren skal kunne læse et regn-

skab og lægge et budget. Formanden 
skal kunne skabe synergi i bestyrelsen 
og forhandle konstruktivt med leve-
randører, aftagere og andre samar-
bejdspartnere. Der betales honorar for 
arbejdet. Vi vil gerne allerede nu høre 
fra interesserede.

Kontaktdata kan ses på websiden 
www.filskovenergi.dk.

Bestyrelsen



FILSKOV GENBRUG
Kirkens Korshær · Amtsvejen 10 · Filskov
Har du møbler og andre ting modtager vi det gerne.

Ring for afhentning/aflevering tlf. 22 50 58 98
Åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00 - 17.00 · Lørdag kl 10.00 - 12.00

os på
Filskov-IT

Bredsten landevej 196
7200 Grindsted

 +45   21 27 46 22
 +45   75 34 84 30

 www.filskov-it.dk

Filskov

Filskov
Hjemmesider | Design | Udstyr | Service | Netværk
! !

DENNE REKLAMEPLADS KAN 
BLIVE DIN FOR KUN 700,- KR

FOR ET HELT ÅR...



Hjortlundvej 13 A · Filskov · 7200 Grindsted
Tlf. 7534 8348 · www.filskovenergi.dk

Skovs Maskinstation
v/Aut. kloakmester Hardy Skov
Kolstrupvej 77, Filskov, 7200 Grindsted

Mobil 21 47 85 09 - Telefon 75 32 12 70 - Fax 75 32 11 77

Amtsvejen 6  - Filskov
Tlf. 75 34 83 71

DENNE REKLAMEPLADS KAN 
BLIVE DIN FOR KUN 700,- KR

FOR ET HELT ÅR...



Filskov Friplejehjem:

Pressemeddelelse, Filskov 
Friplejehjem i anledning af ansæt-
telse af ny leder pr. 1. april 2021
Bestyrelsen har pr. 1. april 2021 ansat 
konstitueret leder, Vibeke Andresen, 
som ny leder på Filskov Friplejehjem. 

Vibeke Andresen har været ansat som 
Souschef på Filskov Friplejehjem 
siden juni 2011 og har således været 
ansat næsten siden Friplejehjemmets 
start i 2010.

Vibeke Andresen udtaler: ”Det har 
været en spændende tid, hvor jeg 
har været med til at bygge et nyt 
Friplejehjem op fra 15 beboere til nu 
36 beboere. Jeg har være medansvar-
lig for ledelsen fra dag 1.”

Det er således en erfaren leder, som 
nu kommer til at sætte sit præg på 
Filskov Friplejehjem.

Vibeke Andresen er oprindelig 
uddannet plejehjemsassistent og 
senere SOSU-assistent, og har efter-
følgende taget efteruddannelse inden-
for praktikvejledning o.a. afsluttende 
med en Diplomuddannelse både i 
demens og ledelse. Vibeke Andresen 
har før sin tiltrædelse på Filskov 
Friplejehjem været ansat i plejesek-
toren og på et bofællesskab i Ikast-

Brande Kommune. Det er således 
en særdeles veluddannet og erfaren 
leder, som fremover kommer til at stå 
i spidsen for Filskov Friplejehjem.

Vibeke Andresen har i alle årene 
været med til både praktisk opgave-
løsning og ledelse i forskellige sam-
menhænge: 

Vibeke Andresen udtaler: ” Livskvalitet 
i hverdagen for den enkelte beboer er 
og bliver vort fokus punkt, uanset 
om det er pleje – kost – aktiviteter 
-rengøring – vasketøj – eller service 
fra pedel – sekretær – der er omdrej-
ningspunkt. Et HJEM med respekt 
og muligheden for et fællesskab på 
forskellige niveauer.”

fortsætter næste side 
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Filskov Friplejehjem, forsat:

Endvidere:
”Værdigrundlaget er en væsentlig 
ting, som gerne må skinne igennem, 
når man træder ind ad døren. At der 
er en, der henvender sig og spør-
ger til de besøgendes ærinde og er 
behjælpelig. I 1994 var jeg med til at 
opstarte et bofællesskab for demente, 
hvor hjemlig atmosfære og respekt 
var nogle af vore værdier. Så det med 
værdierne ligger dybt i mig.”  -   ”Jeg 
glæder mig til at stå i front for det 
meget kompetente medarbejderhold 
vi har på Filskov Friplejehjem, og nu 
har vi også fået tilknyttet en centersy-
geplejerske.” 

Bestyrelsen har allerede i det sidste 
halve år med glæde kunne følge, 
hvordan både hverdagens opgaver 
og de mere overordnede udfordrin-
ger er blevet professionelt håndteret 
af Vibeke, og har derfor stor tillid 
til, at ledelsesopgaven også 
fremover vil være i de bedste 
hænder. 

Vi byder dig derfor vel-
kommen i din nye stil-
ling som leder ved Filskov 
Friplejehjem og glæder os 
til at fortsætte samarbejdet 
med dig.

Bestyrelsen
Filskov Friplejehjem.

Filskov Kirke:
  

Aflysning - sogneudflugt 2021!
Det er med stor ærgrelse, at vi endnu 
engang må aflyse årets sogneudflugt 
pga. corona. Blåhøj og Filskov
 
 
Baby og Mini salmesang
Sidste sæson af Baby- og 
Minisalmesang måtte desværre afly-
ses pga. de skærpede restriktioner 
efter jul.
NU GIVER VI DET ET SKUD 
MERE, OG HÅBER, at foråret tilla-
der mere aktivitet – også hos os.
DERFOR TILBYDER VI 
ENDNU ENGANG BABY- OG 
MINISALMESANG.
Det forgår i trygge rammer, hvor alle 
restriktioner overholdes.
 

fortsætter næste side 
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Kærtoften 9 · Filskov · 7200 Grindsted · www.hårboxen.dk
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Filskov Kirke, forsat:
  

BABYsalmesang 0-12 mdr.
Onsdage kl. 9.30 - 10.15
Tilmelding til Sonja på 42 36 80 35 

Onsdag d. 12. maj: Filskov Kirke
Onsdag d. 19. maj: Blåhøj Kirke

Afslutning i Filskov kirke 2. pinse-
dag 24. maj kl. 10.00: med Familie-
gudstjeneste
 
MINIsalmesang 1 - til og med 3 år
Tirsdage kl. 16.15 - 17.00
Tilmelding til Sonja på 42 36 80 35
 
Tirsdag d. 4. maj: Filskov kirke
Tirsdag d. 11. maj: Blåhøj Kirke
Tirsdag d. 18. maj: Filskov Kirke A

Afslutning i Filskov kirke 2. pinse-
dag 24. maj kl. 10.00: med Familie-
gudstjeneste

                           Blåhøj      Filskov
2/5: 4.s.e. påske     09.00        10.30
9/5 5. søndag efter påske
 10.30 09.00
13/5: Kristihimmelfartsdag      
 09.00 10.30
16/5: 6.s.e.påske    10.30 09.00
23/5: Pinsedag       09.00 10.30
24/5 2. pinsedag  Ingen 10.00
30/5: Trinitatis søndag 
 10.30 09.00
6/6: 1.s.e.trin. 09.00 ingen 
 Jacqueline

13/6: 2.s.e.trin 09.00 10.30
20/6: 3.s.e.trin  14.00 Ingen  
 Sommerfest

27/6: 4.s.e.trin  Ingen  10.30
          
4/7: 5.s.e.trin.  09.00 Ingen
 Jacqueline          
11/7: 6.s.e.trin Ingen 09.00   
                               Jacqueline     
          

18/7: 7.s.e.trin 09.00 Ingen   
 Jacqueline     
25/7: 8.s.e.trin Ingen 10.30          
1/8: 9.s.e.trin         10.30 Ingen          
8/8: 10.s.e.trin Ingen 10.30          
15/8: 11.s.e.trin 10.30 09.00
21/8 10.00 Ingen  
 Konfirmation

22/8: 12.s.e.trin  ingen 10.00   
                                Konfirmation
 



Filskov Fællesantenne:
 

Generalforsamling udsat
Det har stadig ikke været muligt 
at afholde generalforsamling som vi 
ellers normalt plejer at gøre i sidste 
del af januar. I år var den annonceret 
til den 27. januar.  
Vi venter stadig på at der bliver 
åbnet så meget op at det atter bliver 
muligt. Når det er tilfældet, kom-
mer der naturligvis hurtigt en ny 
dato. Hold derfor godt øje med vores 
facebook-side samt Lyngposten hvor 
ny dato for generalforsamlingen vil 
blive annonceret. 

Bland selv-pakke hos You See
Bland-Selv pakken er et godt valg 
hvis man selv vil vælge hvilke tv-ka-
naler man vil have. 

Bland selv pakken funger på en enkel 
og overskuelig måde. Det hele kører 
efter et pointsystem. Som udgangs-
punkt får man grundpakken og så et 
antal point at vælge for afhængig af 
hvilken pakke man vælger. 

Udover de almindelige kanaler har 
YouSee indgået aftale med en lang 
række streamingstjenester som man 
også kan vælge med de antal point 
man har. Blandt andet Netflix, Dansk 
filmskat og Nordisk Film. Så her kan 

man faktisk få tjenester man ellers 
skal købe som selvstændige pakker til 
at indgå i sin tv-pakke. 

Ønsker man at skifte til Bland selv 
pakken skal man kontakte You See. 
Kig på deres hjemmeside for at læse 
meget mere om bland selv pakkerne. 
Og vil man skifte fra en almindelig 
tv-pakke til Bland-selv pakke er det 
gratis at gøre hos Filskov fællesan-
tenne. 
h t tps : / /yousee .dk/Tv/Tv_med_
Bland_Selv.aspx
Ønsker man at vælge valgfri kanaler 
skal man kontakte You See på 70 70 
40 70

Måndens premiere-film på 
Yousee-tv-boksen
Hver måned er der mulighed for at se 
en ny gratis premiere-film fra YouSee. 
Det kræver dog at man har yousee- 
tv-boksen.

 Man finder filmen på den selvstæn-
dige kanalplads som sender premiere-
filmen. Kanalpladsen ligger som den 
næstsidste, lige før netflix. På kanalen 
vil man også kunne se trailer samt få 
information om filmen.

fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:
 

Gratis premierefilm er et tilbud fra 
YouSee hvor der hver måned kom-
mer en ny aktuel film. Man kan se 
filmen, når man vil. Hvor man vil. 
Og lige så mange gange som man vil

Mulighed for flere tv-bokse
Hvem kender ikke situationen. Man 
har flere fjernsyn men kun en tv-boks. 
Det problem er der nu en mulighed 
for at få løst. YouSee har lanceret 
et nyt abonnement der hedder ”tv i 
flere rum”. Her kan man få op til 4 
tv-bokse tilknyttet hjemmet. Prisen er 
99 kr pr. måned. Uanset hvor mange 
tv-bokse man vælger.
 
Se på yousee.dk hvordan man kan 
benytte sig af dette abonnement.
 

Filskov fællesantenne på 
Facebook
Vi er at finde på Facebook. Gruppen 
”Filskov fællesantenne” har allerede 
en del medlemmer og er du endnu 
ikke tilmeldt kan vi kun kraftig opfor-
dre dig til at gøre det. 

Vi sørger for en løbende og omfat-
tende opdatering og information på 
siden så man hele tiden har mulighed 

for at følge med i de seneste nyheder 
og muligheder.  Samtidig kan vi lave 
opslag med links til YouSee så man 
hurtigt og nemt kan komme hen til 
de YouSee sider der fortæller og viser 
hvordan man skal gøre og forholde 
sig til de forskellige ting man er i 
tvivl om. 

Kort sagt forsøger vi så godt vi kan at 
opdatere om alt lige fra driftsstatus, 
gode tilbud og orientering om nyska-
belser fra YouSee osv. Samtidig har 
man også her mulighed for at stille 
spørgsmål til os hvis man er i tvivl 
om noget. Vi vil så forsøge at besvare 
dem så godt vi kan. 

fortsætter næste side
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Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles

Omme Landevej 41 · Filskov



Filskov Fællesantenne, forsat:
 

Vi vil gerne være så aktuelle som 
muligt og være i direkte kontakt og 
dialog med vores trofaste medlem-
mer så de får den allerbedst service. 
Og det har vist sig at denne Facebook 
gruppe har været helt ideel til at give 
jer kunder hurtig og nyttig informa-
tion om de forskellige hændelser der 
er sket.

Tilflytning eller Udflytning
Tilflytning eller udflytning bedes 
hurtigst muligt meddelt til kasserer 
Andreas Andersen på 30653005 eller 
75348787, så vi har mulighed for at 
få ændringen meldt til vores regn-
skabsfører og YouSee. 

Og det giver også en meget større 
mulighed for at den TV pakke og 
en eventuelle bredbåndspakke man 
gerne vil have kan være helt på plads 
på dagen man flytter ind.

Driftsstatus
Man har altid mulighed for at få et 
overblik over driftsstatus på ens egen 
adresse. Det gælder både hvad angår 
tv-kanaler, div. fejl på tv-signal og 
internet.

På vores hjemmeside Filskov-
faellesantenne.dk går man ind under 
”driftsinfo 7200” og taster sin adresse 
ind. Så vil man med det samme få en 
aktuel status på tv og internet signal 
og modtagelse i sit område..  

Husk at finde og holde kana-
lerne på dit TV eller TV boks 
opdateret
Hvordan det gøres er afhængig af TV 
eller boks typen.
Men fælles er at hvis man bliver bedt 
om at indtaste en udbyder skal man 
vælge den hvor ”YouSee” indgår. 
Hvis man bliver bedt om at indtaste 
et netværksnummer skal man indtaste 
følgende nummer: 

• 100: Når tv’et har DVB-C og
 MPEG4-modtager
• 100: Hvis man har en MPEG4-
 boks, som ikke er fra YouSee 
• 111: Hvis man selv har blandet
  sine kanaler (Bland Selv-pakke)
• 120: YouSee Boksen 

fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:
 

Bemærk at visse modeller kræver 
mere end de tre cifre. Der skal man 
så fylde op med ”0” FØR de tre cifre.
Frekvens skal være: 450, Symbolrate 
skal være: 6875, Modulation/Quam 
skal være: 64

Hvis du mangler TV kanaler
Så ring til en fra antenneforeningen 
FØR du ringer til en TV montør.  Vi 
har flere gange set, at de ikke kan løse 
problemet fordi det måske er et mere 

generelt problem, eller fordi der er en 
kanal der bevidst er taget ud af TV 
pakken eller at det ”bare” er et spørgs-
mål om at genindlæse kanalerne og så 
er alt ok igen. Man kommer stadig til 
at betale regningen og det kan være 
spild af penge.

Bestyrelsen
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Frisk bagerbrød
Friske blomster
Tips & lotto

Frugt & Grønt 
Brugskunst/gaveartikler
Apotek

Er der noget du mangler så spø´r Æ købmand

v/Peter Junge
Stationsvej 2, Filskov

Formand: Henrik Hansen tlf. 20 97 26 27
Fejlmelding: Johnny Mikkelsen tlf. 75 35 33 33 

Pakkeskift, flytning og adresseændring: Andreas Andersen tlf. 75 34 87 87

Filskov Fiskes
Her har du mulighed for den store fangst

os på
Filskov Fiskesø
Bredsten landevej 196
7200 Grindsted

 +45   21 27 46 22
 +45   75 34 84 30

 www.lystfisker.net

 75 34 80 21
Åben alle dage fra 7.30 - 21.00

Midtjysk isolerings teknik APS 
Omme Landevej 12 · Filskov ·    40 96 43 44 · mitpapiruld@live.dk · www.mitpapiruld.dk

 BBFilskov  Omme Landevej 10 · Filskov · www.bedandbreakfastbillund.info


